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  مقدمه

آنچه . است» ها گفتگوي تمدن«از اصالحات بسيار رايج در عرصة فرهنگ و سياست اصطالح 
» ها برخورد تمدن«قابل اين نظريه با نظرية اين نظريه را از اهميت بيشتري برخوردار ساخته است ت

االسالم سيد محمد خاتمي در نطق  حجة. مطرح شده است» ساموئل هانتينگتون«است كه توسط 
 ٢٠٠١ پيشنهاد نمود كه سال ١٣٧٧خويش در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در شهريور 

مومي سازمان ملل پيشنهاد اختصاص يابد و متعاقباً مجمع ع» ها گفتگوي تمدن«ميالدي به سال 
  .جمهور ايران را به اتفاق آراء تصويب كرد رئيس
از آن پس، اين نظريه مورد توجه جهانيان و مخصوصاً مجامع فرهنگي و علمي واقع شد و   

در اين ميان، و در . هريك به سهم خود تالش نمودند راهكارهاي علمي و اجرايي براي آن بيابند
ترين حادثة عملياتي در آمريكا به وقوع  ها، عجيب فتگوي تمدن ميالدي، سال گ٢٠٠١سال 

پيوست كه در آن چند هواپيماي مسافربري ربوده شده و به مراكز تجاري و نظامي در نيويورك 
اين حادثه و حملة آمريكا به افغانستان و عراق . واشنگتن اصابت كرد و چند هزار نفر كشته شدند
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رو ساخته است و هنوز جا  را با چالش بزرگي روبه» ها مدنگفتگوي ت«و مسائل ديگر موضوع 
ها همايش و كنگرة علمي از سوي انديشمندان و دلسوزان جهان برگزار شده و مباحث و  دارد ده

  .مطالب گوناگون اين نظريه را مورد كاوش و دقت قرار دهند
در فرهنگ ها  بخش اول گفتگوي تمدن: گردد اين پژوهش مختصر در دو بخش تقديم مي  

توجه به اين نكته . شود ها در فرهنگ ايران را شامل مي اسالم و بخش دوم گفتگوي تمدن
ضروري است كه تفكيك اين دو بخش به اين معنا نيست كه فرهنگ ايران از فرهنگ اسالم جدا 

باشد، چه اينكه شناخت فرهنگ ايران بدون شناخت دين و مذهب و نقش آن در فرهنگ ايران  مي
وقتي مردم ايران دين اسالم را پذيرفتند و اخالق و رفتار خود را براساس آن قرار . نيستميسر 

  .دادند داراي فرهنگ مبتني بر اسالم شدند
اي از باورها و  فرهنگ اسالمي عبارت است از مجموعه«: توان گفت بر اين اساس مي  
كه همچون روحي در ) ع(هاي نشئت گرفته از وحي الهي و سنت نبوي و سيرة ائمه هدي  ارزش

  ١.»بخشد كالبد جامعه جريان دارد و به اعمال و رفتارهاي افراد معنا مي
ها از طريق گفت و شنود است و  بحث علمي ومبادله اطالعات و انديشه» گفتگو«منظور از   

طور آداب و رسوم  معناي فراگيري است كه همة علوم عقلي و نقلي، و همين» تمدن«منظور از 
اين است » ها گفتگوي تمدن«گيرد و منظور از   از دين و يا ساير رسوم اجتماعي را دربرميبرگرفته

هاي  ويژه اهل كتاب، طي نشست نظران مسلمان و متفكران جوامع غربي و به كه عالمان و صاحب
هاي فطري و  يابي به حقيقت هاي فرهنگ خود، به منظور دست علمي دربارة محتوا و ويژگي

ترين   مهم٢.گو نشسته و همديگر را در مسير رسيدن به اهداف مشترك ياري نمايندمشترك به گفت
آميز با مذاهب و  تواند بيان ديدگاه اسالم درخصوص گفتگوي مسالمت هدف اين پژوهش مي

آميز و استفاده از روش  عقايد مختلف باشد، و اينكه اساس رفتار با پيروان مذاهب، رفتار صلح
مادامي كه اسالم باقي است، صلح و سازش پيروان «: گويند تة كساني كه ميمنطقي بوده و رد گف

ها و از اين باالتر با ساير افراد بشر، مسئلة الينحلي خواهد  ها و مسيحي اسالم، حتي با كليمي
  ٣.»بود
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» خشونت به اسالم«ها وجود انتساب  گونه پژوهش عبارت ديگر، يكي از ضروريات اين به  
گاه يا مغرض اساس روابط اسالم با غيرمسلمانان را بر جنگ و خصومت اي ناآ عده. است

همين . اي به جهاد داده است العاده شود كه اسالم اهميت فوق اين اشتباه از اينجا ناشي مي. دانند مي
، متفكر فرانسوي، اسالم را »منتسكيو«اي از نويسندگان از قبيل  برداشت باعث شده است كه پاره

هاي بشر اين است كه هر  يكي از بدبختي«: گويد  ميالقوانين روحوي در كتاب . ننددين شمشير بدا
ديانت اسالم كه به زور شمشير بر مردم . كند فاتحي ديانت خود را بر جامعة مغلوب، تحميل مي

   ٤.»تحميل شده، چون اساس آن متكي بر جبر و زور بوده، باعث بدبختي و شدت شده است
نه تبليغات به منظور برانگيختن غير مسلمانان عليه مسلمانان صورت گو واضح است كه اين  

ها و  آميز ملل جهان و اساس گفتگوي تمدن گيرد و در نهايت روح همزيستي مسالمت گرفته و مي
اديان را مورد آسيب جدي قرار خواهد داد، و اين در حالي است كه براساس شواهد و ادلة روشن 

: گويد مي» گوستاو لوبون«. شود آميز در اسالم اثبات مي المتاصالت همزيستي و گفتگوي مس
توان در مذاهب  را خيلي به ندرت مي... تساهل مذهبي اسالم نسبت به مذاهب يهودي و نصاري «

  ٥.»...ديگر مشاهده نمود 
به تنهايي هدف نيست بلكه تنها راه و روشي » گفتگو«اين مطلب بر كسي پوشيده نيست كه   

تواند يكي از ابزارهاي مهم براي تأمين صلح و  داف بلندتر و واالتر؛ چنين امري مياست براي اه
  .آميز ميان پيروان مذاهب و ملل مختلف را فراهم سازد همزيستي مسالمت

  
  ها در فرهنگ اسالم گفتگوي تمدن: بخش اول

صيل اسالم از قبيل ها يا اديان بايد به منابع ا براي شناخت ديدگاه اسالم دربارة گفتگو ميان تمدن
و سيرة آن بزرگواران مراجعه كرد و ديد كه آيا چنين امري از ) ع(قرآن كريم، روايات معصومين 

اند از   اي كه تاريخ تمدن اسالمي را بررسي قرار داده نظر اين منابع مورد پذيرش است يا نه؟ عده
بعضي مسائل . اند ت روي آوردهاهمي اند و به منابع دسِت دوم و كم منابع اصيل اسالم غفلت كرده

  .اند و درنتيجه، استنتاجات قطعاً اشتباه از آن حاصل شده است صورت عام تصور كرده خاص را به
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» جنگ و ستيز«براساس  الملل، در اسالم غالباً  كنند كه حقوق و روابط بين برخي گمان مي  
 براي  اينان احياناً!  وجود نداردآميز بنيان گذاشته شده است و جايي براي گفتگو و روابط مسالمت

 در. كنند ادعاي خود، به اعمال بعضي از حكام و زمامداران در طول تاريخ اسالمي استناد مي
. كند كه، نصوص اصيل اسالمي كه بايد بر آن اتكا داشت عكس اين مطلب را ثابت مي حالي

تواند  طول تاريخ اسالمي، نميبنابراين رفتار و عملكرد ناصواب بعضي از زمامداراِن مسلمان در 
  ٦.اين نصوص صريح را باطل سازد

   گفتگو در قرآن كريم-1 -1

آميز با غير مسلمانان يك فكر اصيل اسالمي است كه آيات متعددي از  گفتگو و روابط مسالمت
از نظر قرآن كريم جنگ مذهبي و . هاي گوناگون بدان سفارش نموده است قرآن كريم به صورت

پيشي . توزي و دشمني نسبت به پيروان اديان ديگر ممنوع است طر اختالف عقيده، كينهخا ستيز به
  .رود شمار نمي آميز نسبت به ديگران روش پسنديدة ديني به هاي اهانت گرفتن روش

كند كه راه تمسخر و تكفير يكديگر را  قرآن كريم، گروهي از مسيحيان و يهوديان را ياد مي  
ير، اهانت و پايمال نمودن حقوق انساني يكديگر، همواره آتش جنگ و در پيش گرفته و با تحق

  : سازند ور مي اختالف را شعله
و قالِت اليهود لَيسِت النّصاري علي شيٍء و قالِت النَّصاري ليسِت علي شيٍء و هم يتلون  «-

   ٧.»...الكتاب
 بر حق نيستند حال آنكه، اينان يهود: ها گفتند ها بر حق نيستند؛ و نصراني يهود گفتند نصراني «-

  .»...كردند  تالوت مي) آسماني خويش را(كتاب 
  اي براي هدايت  وسيله، گفتگو-1-1-1

بينيم تنها راهي كه خداوند متعال جهت هدايت بشر برگزيده،  در نگاه به قرآن كريم مي
ومين از چنگال قتال و جهاد در موارد معين و در شرايط خاص مثل نجات مظل مسلماً . گفتگوست

باشد و قطعاً  ظالمان، جلوگيري از منكرات، مبارزه با مفسده و باالخره جهت رفع موانع گفتگو مي
جهاد چه ابتدايي و چه دفاعي آخرين راه چاره براي دفاع از محيط و شرايطي است كه در آن فقط 
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 مقابل اسلحه، نه پس اسلحه در. هاي الهي و انساني است منطق، استدالل و گفتگو معيار ارزش
  ٨.اسلحه براي تفهيم يك معنا و يا تزريق ايمان

به بيان ديگر، رابطة خدا با رسول رابطة كالمي است و رابطة رسول با امت هم رابطة كالمي   
» اقرأ«است و خداوند بر همة انبيا كالم و صحيفه نازل كرده است و نخستين كلمة نازل شده لفظ 

  ٩!»نبز«معني بخوان است نه  به
جالب آنكه در مقابل افراد سرسخت و معاند همچون فرعون و نمرود از راه گفتگو و   

شود كه به همراه  از ناحية خداوند متعال مأمور مي) ع(حضرت موسي . شود محاجه وارد مي
برادرش هارون به كاخ فرعون رفته و او را پند و اندرز داده و حقيقتي را كه مأمور اظهار آن بودند، 

  .اطالع او برساندبه 
من فرستادة خداوند عالميانم و شايسته است كه جز سخن حق، چيزي «: موسي گفت  
اسرائيل را از اين  اينك بني. ام من با برهاني روشن، از طرف خدا براي راهنمايي شما آمده. نگويم

  .»شكنجه و آزارها آزاد كن و با من بفرست
پروردگار ما كسي «: موسي گفت! ما كيست؟خداي ش: فرعون آنها را تحقير كرد و گفت  

هاي شايسته آفريد و آنان را به رموز زندگيشان هدايت فرمود  است كه آفريدگان را به صورت
...«.١٠  

  :در مقابل نمرود اجرا نمود) ع(شبيه همين مأموريت را نيز حضرت ابراهيم   
ني؟ مگر جز من خدايي ك خداي تو كيست كه مردم را به پرستش او دعوت مي: نمرود پرسيد«

  !اي؟ چرا ميان مردم تفرقه و اختالف انداخته! وجود دارد؟
جان به جانداران افاضه . ميراند كند و مي خداي من كسي است كه زنده مي: ابراهيم گفت  

  ١١.»...گيرد  كند و جان آنان را باز مي مي

   قرآن كريم، و به رسميت شناختن انبيا و كتب آسماني گذشته-1-1-2

هاي آسماني در اصول مسائل با يكديگر هماهنگي دارند و هدف واحد يعني  اساساً تمام كتاب
نمايند، اگرچه در مسائل فردي به مقتضاي قانون تكامل  تربيت و تكامل انسان را دنبال مي
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تري  پيمايد و برنامة جامع هايي دارند و هر آيين تازه، مرحلة باالتري را مي تدريجي، با هم تفاوت
  .دارد

احترام به » گفتگوي اديان«يا » ها گفتگوي تمدن«بديهي است يكي از اصول الزم براي   
قرآن كريم، ضمن تكريم و احترام به پيامبران و كتب آسماني سابق، آنها . معتقدات مخاطب است

  :نمايد را تصديق مي
مناً عليه فاحكم بينهم بما و أنزلنا إليك الكتاب بالحق و مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهي «-

  ١٢.»...أنزل اهللا
 با - مصدق- را به راستي و درستي بر تو نازل كرديم كه همخوان- قرآن-و كتاب آسماني «-

هاي آسماني و حاكم بر آنهاست، پس در ميان آنان بر وفق آنچه خداوند نازل كرده داوري  كتاب
  .»...كن 

اساساً اين سنت . تأييد تورات و انجيل آمده استحدود بيست آيه از آيات قرآن درتصديق و 
الهي است كه هر پيامبري، پيامبر پيشين را تأييد، و هر كتاب آسماني، كتاب آسماني سابق را 

وسيلة پيامبر بعدي يعني  و تورات، به) ع(خداوند متعال در تأييد حضرت موسي . نمايد تصديق مي
  :فرمايد و انجيل چنين مي) ع(حضرت مسيح 

مريم، مصدقاً لما بين يديه ِمن التورات، و آتيناه االنجيلَ فيه هدي  وقَفَّينا علي آثارهم بعيسي ابن «-
  ١٣.» للمتقينعظةو نور و مصدقا لما بين يديه من التورات و هدي و مو

 -دهنده بر  و عيسي بن مريم را فرستاديم كه گواهي-)ع( تورات و موسي -و به دنبال ايشان «-
 تورات بوده، كه پيشاپيش او بود، و به او انجيل داديم كه در آن نوري هست و همخوان -انيتحق

 است؛ و راهنما و پندآموز پارسايان - نازل شده- تورات است كه پيشاپيش آن-كننده  تصديق-با
  .»است

  ها ها، قبايل و زبان  قرآن كريم و پذيرش ملت-1-1-3

ها را فرزندان   و خود برتربيني را محكوم كرده و همة انسانقرآن كريم، هرگونه تصور نژادپرستي
  :داند يك پدر و مادر مي
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يا ايها الناس انّا خلقناكم من ذكر و اُنثي و جعلناكم شعوباً و قباِئلَ لتعارفوا، إن اكرمكم عنداهللا  «-
  ١٤.»اتقيكم، ان اهللا عليم خبير

آفريديم و شما را به هيئت اقوام و قبايلي همانا شما را از يك مرد و زن ! هان اي مردم «-
ترين شما نزد خداوند پرهيزكارترين  گمان گرامي بي. درآورديم تا با يكديگر انس و آشنايي يابيد

  .»شماست؛ كه خداوند داناي آگاه است
چون . رود شمار مي ها به ها يكي از اصول مهم گفتگوي تمدن تساوي و برابري انسان  

وجود آورده  ها و مذاهب ديگر مشكالت فراواني براي جامعة بشري به ملتنژادپرستي، تحقير 
  طبعاً. ها را براي شناخت يكديگر قرار داد ها و ملت خداوند علت خلقت گوناگون امت. است

آيات ديگر . ها جز از راه گفتگو و تبادل نظر و در سطح باالتر گفتمان امكان ندارد شناخت ملت
 حضور در بين ساير اقوام و ملل است نيز ناظر بر همين تعريف و شناخت قرآن كه ناظر بر سير و

دستورهاي اسالمي مبتني بر اخذ حكمت و دانش حتي از زبان بيگانگان جز از طريق ايجاد . است
  ١٥.پذير نيست رابطه و برقراري ارتباط و مفاهمه امكان

  آميز  قرآن كريم و گفتگوي مسالمت-1-1-4

با اهل » آميز گفتگوي مسالمت«و » جدال احسن«دهد كه با  نان دستور اكيد ميقرآن كريم به مسلما
  :قرار دهيد» اصول مشترك«كتاب سخن بگوييد و روابط خود را براساس 

وال تجادلوا اهلَ الكتاِب ِالّا بالتي هي احسن الّا الذين ظلموا منهم و قولوا آمنّا بالذي اُنزل الينا و  «-
  ١٦.»نا و الهكُم واحدو نحن له مسلموناُنزل اليكم و ِاله

اي كه نيكوتر است، مجادله نكنيد، مگر كساني از آنها كه مرتكب  و با اهل كتاب جز با شيوه «-
ايم، و   بر شما نازل شده ايمان آورده- به آنچه-به آنچه بر ما و: اند، و بگوييد ظلم و ستم شده

  .»دار اوييمخداي ما و خداي شما يكي است و ما همه فرمانبر
پرستان از دشنام دادن  دهد كه در گفتگو با كافران و بت نيز قرآن مجيد به مسلمانان دستور مي  

  :شوند پرهيز نمايند، چه اينكه آنها هم به همين روش متوسل مي
  .»...وال تَسبوا الذين يدعون ِمن دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً بغير علم  «-
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 از روي ظلم و جهل، - نيز-خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها ير خدا را ميمعبود كساني را كه غ «-
  .»...خدا را دشنام دهند 

آميز است،  هاي مسالمت از آنجايي كه بيان دستورات اسالم همراه با منطق، استدالل و شيوه  
ترين و  كند كه اصول ادب، عفت و نزاكت در بيان را حتي در برابر خرافي به مسلمانان سفارش مي

زيرا هر گروه و ملتي نسبت به عقايد خويش تعصب دارد، ناسزا گفتن . بدترين اديان رعايت كنند
  .تر شوند شود كه آنها در عقايد خويش راسخ و برخورد خشن در گفتگو باعث مي

   قرآن كريم، و دعوت به اصول مشترك-1-1-5

آميز دعوت خويش را  تگوي مسالمتاسالم آييني است كه از همان زمان پيدايش خود، با شعار گف
  :گويد چنين مي» اهل كتاب«اين آيين خطاب به . به جهانيان عرضه نمود

 سواء بيننا و بينكم، الّا نعبد إلّا اهللا، و ال نشرك ِبِه شيئاً، كلمةقل يا اهل الكتاب تعالوا الي  «-
  ١٧.»ا بأنّا مسلمونواليتخذَ بعضُنا ارباباً من دون اهللا، فان تَولوا فقولوا اشهدو

بياييد تا بر سخني كه بين ما و شما يكسان است، بايستيم كه جز خداوند را ! بگو اي اهل كتاب «-
جاي خداوند، به خدايي  كس از ما ديگري را به گونه شريكي نياوريم و هيچ نپرستيم و براي او هيچ

  .»ن برداريمشاهد باشيد كه ما فرما: گردان شدند، بگوييد برنگيرد و اگر روي
رود كه در آن به نقاط  شمار مي سوي وحدت به اين آيه از آيات مهم در دعوت اهل كتاب به  

آموزد كه اگر كساني  قرآن به مسلمانان مي. توجه شده است» اهل كتاب«و » اسالم«مشترك بين 
الاقل در حاضر نبودند در تمام اهداف مقدستان، با شما همكاري كنند، از پا ننشينيد و بكوشيد 

اي براي پيشبرد  قسمتي كه با شما هدف مشترك دارند، همكاري آنها را جلب كنيد و آن را پايه
  ١٨.اهداف مقدستان قرار دهيد

  )ع( گفتگو در سيرة معصومين -1-2

سازي مردم از حقايق هستي و آشنا  عنوان اصلي براي آگاه به» گفتگو«اسالم بيش از هر ديني به 
ترين  بزرگ. يابي به تمدن برتر پاي فشرده است  تكاملي خود و دستساختن آنان با روش

  .بود» كالم«براي آشنا ساختن مردم با حقيقت تمدن اسالمي آورد، ) ص(اي كه پيامبر اكرم  معجزه
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كارگيري فراون گفتگو براي آشناسازي مردم با حقايق در عصر رسالت خاتم  كالم بر به  
هر   به مقدار كارآيي كالم و بالغت پيامبر خدا آگاهي داشتند، بهدشمنان اسالم كه. كند داللت مي

كردند و حتي مواقعي با  كالم شدن و گفتگوي مردم با وي تالش مي گيري از هم شكلي براي پيش
كردند در هنگام قرآن خواندن آن حضرت، مانع شنيدن كالم  فرياد، ضجه و سوت زدن تالش مي

كه تصميم داشتند دور خانة كعبه طواف كنند توصيه  ه كسانيايشان توسط مردم گردند و گاه ب
  !آنان را جذب نكند) ص(كردند در گوش خود پنبه بگذارند تا كالم رسول خدا  مي

 بخش مهمي از تاريخ درخشان اسالم را -)ع( و اهل بيت -)ص(بنابراين، گفتگوهاي پيامبر   
  ١٩.دهد شكل مي

  )ص( گفتگو در سيرة پيامبر اسالم -1-2-1

چه در بعد داخلي و چه در بعد ) ص(رفق و مدارا، از اموري است كه در سيرة اجتماعي پيامبر 
همين امر موجب اصالح جامعه، روابط و مناسبات . المللي، اهميت بسياري داشته است بين

قرآن . آمد وجود نمي اي براي هدايت و تبليغ رسالت به صورت زمينه اجتماعي بود، در غير اين
 آن حضرت در ٢٠.نمايد ياد مي» رحمت«و » مهربان«، »اسوة حسنه«عنوان   از پيامبر خدا بهكريم،

خداي رحمان در بيان . كار برد گفتگو و ارشاد كافران و منكران نهايت شفقت و مهرباني را به
  : فرمايد مي) ص(شدت شفقت و مهرباني رسول خدا 

  ٢١.»لعلّك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنين «-
خواهي جان خود را از شدت اندوه از دست دهي، به خاطر اينكه آنان ايمان  گويي مي« -

  .»آورند نمي
دانست و خير  آن حضرت همة آدميان را بدون استثنا، چون فرزندان دلبند و پارة تن خود مي  

ديد گفتگوهايش در گروهي تأثير نداشته سخت  خواست و چون مي و هدايت آنان را مي
  .شود گونه كه پدري مهربان از هالكت و تباهي فرزندانش دچار اندوه مي شد، همان اندوهگين مي

متخذ از قرآن كريم است كه حق حيات و رسميت جوامع مختلف را به ) ص(سيرة پيامبر   
الملل با ملل غير مسلمان بسيار آزادمنشانه برخورد  او در روابط بين. كند صراحت تضمين مي

نمايندگان جامعة نصاراي نجران را به حضور پذيرفت، ) ص(يامبر اكرم مثالً وقتي پ. نمود مي
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سرزنش فرمود و آنان را به قبول دين اسالم فراخواند و در ) ع(اعتقاد ايشان را به الوهيت مسيح 
آنان را به قبول اسالم مجبور نكرد . با اين وجود. گفتگوهايش با آنان تواضع و فروتني نشان داد

  ٢٢.آنان اجازه داد از براي عبادت به آيين خويش، از مسجد مدينه استفاده نمايندبلكه برعكس به 
در عمل و گفتگو با غير مسلمانان سبب شد كه افراد، ) ص(آميز پيامبر اكرم  روية مسالمت  
ها به  برخي از اين هيئت. هاي مذهبي فراواني آزادانه به مدينه مهاجرت نمايند ها و هيئت گروه

در .  پادشاهان مثل پادشاه حبشه و شاهان حمير به مدينه، شهر پيامبر اعزام شده بودندنمايندگي از
پذيراي آنان ) ص(تاريخ حدود چهل هيئت مذهبي يا سياسي آمده است كه مدينه، شهر پيامبر 

ها اختصاص داد و برخي  اي در مدينه جهت پذيرايي از مهمان  آن حضرت خانه٢٣.بوده است
بعضي . شدند در منزل بعضي اصحاب آن حضرت پذيرايي ) ص(ش پيامبر اكرم ها با سفار مهمان

  .از مسيحيان به ديدنش آمدند، حضرت ردايش را پهن كرد و آنان را بر آن نشاند
هاي آن  ها يا اديان ديگر، در قالب نامه با تمدن) ص(بخشي از گفتگوهاي حضرت محمد   

آن بزرگوار در . قابل تحليل و بررسي استهاي مهم جهان  حضرت به سران كشورها و شخصيت
گاه  هاي معاصر خويش، پيشنهاد ادغام آنها را در دولت اسالمي را هيچ هايش به رؤساي دولت نامه

مطرح ننموده است؛ بلكه تنها دعوت به قبول رسالت آن حضرت و گرويدن به آيين اسالم را ذكر 
يح نموده و تداوم حاكميت آنان بر قلمرو كرده و در مواردي به بقاي ملك و سلطنت آنها تصر

سرزمين خويش را تضمين كرده است و جالب توجه اينكه، نتيجة سرپيچي آنان از اين دعوت 
اش به پادشاه ايران و يا قيصر  المثل آن حضرت در نامه الهي را مجازات اخروي دانسته است؛ في

به عهدة تو ...  و يا مردم مصر و اگر اين دعوت را نپذيري، گناه ملت مجوس: فرمايد روم مي
ها نيز از آزادي عقيدتي و  چه اينكه با عدم پذيرش سالطين، مردم اين سرزمين. خواهد بود

  ٢٤.ماندند گرويدن به اسالم محروم مي
عنوان دعوت به اسالم به امراء، سالطين، رؤساي  به) ص(هايي كه پيامبر اسالم  بنابراين، نامه  

رجستة معنوي و سياسي نوشته است از شيوة گفتگو و دعوت هاي ب قبايل و شخصيت
هايي كه پيامبر براي تبليغ   نامه از متون نامه١٨٥حدود . نمايد آميز آن حضرت حكايت مي مسالمت

   ٢٥.نوشته است در دست داريم» ميثاق و پيمان«عنوان  و دعوت به اسالم و يا به
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يد كه ايجاد رابطة مودت و دوستي با آ دست مي از مطالعة روايات و احاديث چنين به  
چه اينكه، . توانند از آن بهره گيرند الملل خود، مي بيگانگان امري است كه مسلمانان در روابط بين

اسالم به اين . اسالم، آيين فطرت است و هرگز با احساسات طبيعي و انساني بشر ضديت ندارد
توان با مخالفان عقيدتي خود به گفتگو و  ، ميآميز نكته توجه دارد كه با ايجاد جوي آرام و مودت

  .جدال احسن پرداخت
پيشوايان اسالم، پيوسته به رعايت عدالت، انصاف، پرهيز از آزار و اذيت، گفتگوي   

  :كنيم نمودند كه در اينجا فقط به ذكر يك روايت بسنده مي آميز و جدال احسن توصيه مي مسالمت
  ٢٦.»مةنا خصمه، و من كنتُ خَصمه خَصمتُه يوم القيامن اذي ذمياً فأ): ص(عن النبي «
  )ع( در سيرة امامان شيعه  گفتگو-1-2-2

بايد توجه داشت كه از نظر شيعيان، سيره و رفتار امامان همانند سيره ) ع(دربارة سيرة امامان شيعه 
نيز الگو و برايشان حجيت داشته و قابل استناد است چه آنكه آنان ) ص(و رفتار پيامبر اسالم 

  .نمونه براي جامعة اسالمي هستند
آميزي با مخالفان  طور مسالمت آيد كه آنان به دست مي خوبي به به) ع(از تاريخ زندگاني ائمه   

امامان از وسايل تبليغي عصر . كردند گاه آنها را تحقير نمي نمودند و هيچ عقيدتي خود برخورد مي
 و تبليغ عملي براي هدايت و ارشاد مردم استفاده مناظره، خطابه، مكاتبه، شعر: خويش مثل

بيشتر فراهم شد و ) ع(البته اين امكانات تبليغي و گفتگو براي امام باقر و امام صادق . نمودند مي
وجود آمده بود، كمتر  هاي زمان به دليل مشكالت و تضييقاتي كه از سوي طاغوت امامان ديگر به

  .بپردازند... توانستند به گفتگو، مناظره و 
گذاري كند و فقه، كالم و حديث را با يك  توانست مكتب جعفري را پايه) ع(امام صادق   

هاي غير مذهبي مثل ملحدان، مشركين و  در اين ميان، گروه. حركت علمي گسترده برپا نمايد
  .نشستند به بحث و گفتگو مي) ع(هاي اهل كتاب با امام صادق  دهريون و نيز گروه

 با اين افراد برخوردي حكيمانه همراه با حلم و صبر بود، ادعاها و ادلة آنها را با رفتار امام  
كرد و از ادلة دشمن براي رد مدعاي آنان و اثبات اعتقادات اسالمي  متانت و صبوري گوش مي

ترين ابزار امام در برخورد  مهم. شود گفته مي» جدل«نمود كه در اصطالح منطق به آن  استفاده مي
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ها همان اخالق معنوي و روحية بردباري بود كه سرانجام مخاطب را به تسليم وادار  ين گروهبا ا
  .گشودند رسيد كه زبان به ستايش و مدح امام مي كرد و كار بدانجا مي مي

العوجا با يكي از اصحابش  ابي بود، شنيد ابن) ص(مفضّل بن عمر در مسجد رسول اكرم «  
! او خودداري نتوانست كرد، فرياد زد بر او كه اي دشمن خدا. تمشغول گفتن كلمات كفرآميز اس

  .در دين خدا الحاد ورزيدي و منكر باري تعالي شدي
هرگاه تو اثبات . اگر تو از اهل كالمي بيا با هم تكلم كنيم! اي مرد: العوجا گفت ابي ابن  

 با تو حرفي نداريم، و اي نداري ما نماييم و اگر از علم كالم بهره حجت كردي ما متابعت تو مي
كند و مانند تو  اگر تو از اصحاب جعفر بن محمد هستي، آن حضرت با ما به اين نحو گفتگو نمي

نمايد، و به تحقيق كه شنيده است از اين كلمات، بيشتر از آنچه تو شنيدي و هيچ  با ما مجادله نمي
همانا او مردي است حليم، وجه تعدي ننموده و  فحش به ما نداده است و در جواب ما به هيچ

 محكم و ثابت، از جاي خود به در نرود و از طريق رفق و مدارا پا بيرون نگذارد و باوقار، عاقل،
هاي ما، تا آنكه ما  غضب، او را سبك ننمايد، بشنود كالم ما را و گوش دهد به تمام حجت و دليل

هرچه دانيم بگوييم و هر حجت كه داريم بياوريم، به نحوي كه گمان كنيم بر او غلبه كرديم و 
را قطع نموديم؛ آن وقت شروع كند به كالم، پس باطل كند حجت و دليل ما را به كالم حجت او 

 كمي و خطاب غير بلندي، ملزم كند ما را به حجت خود، و عذر ما را قطع كند، و ما را از رد
پس هرگاه تو از اصحاب آن جنابي، با ما به مثل خطاب او مخاطبه . جواب خود عاجز نمايد

  ٢٧.»كن
با غير مسلمانان، ) ع( منابع مهم براي شناخت گفتگوها و تبادالت فكري امامان شيعه يكي از  

 كه در ٢٨هاي اسالمي آمده است در كتاب» احتجاجات«يا » مناظرات«مباحثي است كه تحت عنوان 
  :كنيم پايان اين بخش به چند نمونه از اين گفتگوها اشاره مي

 آسماني اديان مختلف تسلط  ي كه به كتبو يك عالم يهود) ع(حضرت اميرالمؤمنين   
كند و هر فضيلتي را كه آن  را بر پيامبران ديگر مطرح مي) ص(داشت، داليل برتري پيامبر اسالم 
. كند اثبات مي) ص(كند، حضرت بهتر از آن را براي پيامبر اكرم  عالم يهودي براي انبيا مطرح مي
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آورد و  يهودي به حقانيت اسالم پي برده و اسالم ميانجامد و در آخر عاِلم  اين گفتگو به طول مي
  ٢٩.از تمام انبيا برتر است) ص(كند كه پيامبر اكرم  اعتراف مي

و زنديقي از مصر برپا شد، حضرت با مطرح ساختن ) ع(در گفتگويي كه بين امام صادق   
ت آسماني و سؤاالتي او را به ناتواني و جهل خود آگاه ساخت و با بيان عجايب افالك و كرا

نظمي كه بين آنها برقرار است لزوم وجود خالق و مدبري آگاه را بر وي آشكار ساخت و قول 
ايمان آورد و آن حضرت، هشام را ) ع(اين زنديق از طريق امام صادق . گرايان را باطل كرد مادي

  ٣٠.مسئول آموزش معارف ديني به وي قرار داد
  

  يرانها در فرهنگ ا گفتگوي تمدن: بخش دوم

مهد تمدن و فرهنگ بوده » ايران«دهد كه  نگاهي گذرا به تاريخ ايران، از گذشته تا كنون، نشان مي
گرايانه داشته است و همين امر باعث شده آمادگي  هاي ديگر رويكردي جهان و در مقابل تمدن

شته باشد، ها را دا هاي ديگر و رابطة متقابل و تأثير و تأثر با ديگر مليت پذيرش و جذب فرهنگ
جاي دفع و طرد آنان، به همدلي و  هاي ديگر را با خود بيگانه نشمارد و به اقوام و فرهنگ

هاي ديگر در  گزيني از جهان بزرگ و ستيز با تمدن دوري. سازگاري با آنان گرايش داشته باشد
  . فرهنگ ايران نبوده است

. اي برخوردار است م ويژهاز جايگاه و سه» ها گفتگوي تمدن«در بحث » ايران«امروزه   
هاي جهاني نقش دارند ولي اين  اگرچه همة كشورهاي جهان در ساخت و گسترش تمدن

تمدن «كشور چين نمايندة : براي مثال. تر است اي نمايان گونه ويژگي، براي برخي كشورها به
و كشور » تانتمدن مصر باس«، كشور مصر نمايندة »تمدن يونان باستان«، كشور يونان نمايندة »چين

همراه است و » مذهبي«از طرف ديگر، تمدن ايران با ويژگي . است» تمدن ايراني«ايران نمايندة 
. بررسي اين تمدن بزرگ بدون شناخت نقش دين و مذهب، يك بررسي ناقص خواهد بود

اول از اين جهت : حائز اهميت است» ها گفتگوي تمدن«بنابراين ايران از دو جهت عمده در بحث 
  .است، دوم از اين جهت كه از دين و مذهب برخوردار است» تمدن ايراني«اي از  ه نمايندهك
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ها و  دهند و تفاوت هاي گوناگوني در جهان به رشد و بالندگي خود ادامه مي امروزه تمدن  
شود كه ما اصول و  ولي اين امر مانع از آن نمي. تضادهاي غيرقابل انكاري بين آنها وجود دارد

زندگي در صلح و . هاست را ناديده بگيريم ي مشترك فطري كه مخصوص تمام انساننيازها
هاي معقول، برآورده شدن نيازهاي مادي و ايجاد عدالت  هاي معنوي، داشتن آزادي امنيت، خواسته

عنوان  ها همة آنها يا بعضي از آنها را به توان در گفتگوي تمدن از جملة اين نيازها هستند و مي
  ٣١.گيري پرداخت رك پذيرفت و دربارة آنها به بحث و تبادل نظر و در نهايت نتيجهاصول مشت

ها،  ها بين تمدن و فرهنگ ايران با ساير تمدن بايد توجه داشت كه منظور از گفتگوي تمدن  
ها در طول اعصار و قرون نيست، زيرا كه اين امر تحصيل حاصل  صرفاً تأثير و تأثر طبيعي فرهنگ

ها در طول تاريخ از يكديگر امور مادي و معنوي را اخذ و اقتباس  ها يا تمدن است و فرهنگ
اي است كه بايد براي تحقق  گونه امروزه نيازهاي مادي و معنوي در سطح جهاني به. اند نموده مي

هاي اساسي برداشت و منظور از آن، تالش دانشمندان و بزرگان علمي و  ها قدم گفتگوي تمدن
هاي مشترك داشته باشند و يكديگر را در  د جامعه و فرهنگ با يكديگر نشستمعنوي دو يا چن

توانند بگويند و بشنوند، سعة صدر  در اين شرايط، مي. رسيدن به اهداف مشترك ياري نمايند
ها هم سخن گفته  ها و كاستي ها، اگر از بدي ها و فضيلت داشته باشند، عالوه بر ذكر خوبي

 آن گوش فرا داده و اگر جواب منطقي دارند، عرضه كنند وگرنه وجود و شود، با دل و جان به مي
   ٣٢.حضور چنين نواقصي را بپذيرند

گيرد كه طرفين نيازمند بحث و تبادل نظر  بنابراين گفتگو و يا گفتمان، زماني صورت مي  
نند كه بايد اي تلقي ك جامعة جهاني را همچون خانواده. باشند، و خود را به يكديگر وابسته بدانند

» ها گفتگوي تمدن«به » ها برخورد تمدن«جاي  هاي جهان با هم باشند و به همه بر سر سفرة نعمت
و غلبه با زور را كنار بگذارند و حكومت عقل و منطق را » الحق لمن غلب«مكتب . بينديشند
كشد، اما  زاست و گاه به مشاجره و مخاصمه مي  تنش گفتگو در محافل سياسي عموماً. بپذيرند

ها كه قاعدتاً بحث و گفت و شنود بين فرهيختگان جوامع است، طبعاً برخاسته از  گفتگوي تمدن
برداري  دليل بهره به» تمدن ايراني«در اين ميان، . هاي عقالني است بلوغ فكري و متكي بر استدالل
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هاي ديني و  آموزهدليل برخورداري از  از سوابق درخشان در عرصة فرهنگي، علوم و فنون و نيز به
  .عهده بگيرد ها، نقش اساسي را به تواند در گفتگوي ميان تمدن مذهبي مي
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  ها  نقش زبان فارسي در گفتگوي تمدن-2-1

ترين كليدها براي شناخت تفكر، شناخت  عنوان يكي از مهم به» زبان«امروزه ما شاهديم كه 
ن ايراني از زباني استفاده ايرانيان در ساخت تمد. فرهنگ و حتي تمدن مطرح شده است

» نديم ابن«نوشتة » الفهرست«اي از مشخصات اين زبان را ما در كتاب  اند كه گوشه كرده مي
كه از حدود » ويش دبيره«نام  كردند به گويد ايرانيان از زبان و خطي استفاده مي وي مي. بينيم مي

ها را بيان  انستند انواع و اقسام حستو ها مي گويد ايراني كرد و مي  عالمت نگارش استفاده مي٤٠٠
هاي محدودي در  اگر امروزه ما براي نگاه كردن يا براي خوشحال و غمگين بودن واژه. كنند

ها،  ها، غم توانست انواع و اقسام خنده  عالمت نگارش داشت مي٤٠٠اختيار داريم، زباني كه 
ها براي امور  گفت اين زبان در جنگها و حتي اصوات را بيان كند و ايرانيان از توانايي ش شادي

  ٣٣.كردند نظامي مطرح استفاده مي
المللي بود و همانند پل ارتباطي بين  در گذشته، زبان فارسي داراي نقش جهاني و بين  

بطوطه سياح بزرگ جهان، زبان فارسي از آسياي  به گواهي ابن. نمود چندين تمدن ايفاي نقش مي
ها و اقوام   طبيعي است چنين امري براي ارتباط و تماس فرهنگ.صغير تا هند و چين رواج داشت

  ٣٤.گوناگون در بيشتر نقاط متمدن آن زمان بسيار متمدن بوده است
. پس از رواج دين اسالم در ايران، زبان فارسي بيشترين خدمت را به تمدن اسالمي نمود  

  :گويد  ميخدمات متقابل اسالم و ايراناهللا مطهري در كتاب  مرحوم آيت
يكي از مظاهر خدمات ذوقي و احساسي ايرانيان به اسالم، خدماتي است كه از راه زبان فارسي «

با ادبا، عرفا و سخنوران ايراني حقايق اسالمي را با جامة زيباي فارسي به نحو . اند به اسالم كرده
اني لطيف قرآني را اند و مع حقايق اسالمي را با تمثيالتي لطيف مجسم كرده. اند احسن آرايش داده

  ... .مثنوي موالنا بهترين شاهد اين مدعا است . اند در قالب حكاياتي شيرين بيرون آورده
بيند اين زبان در طول عمر تقريباً هزار و دويست  اگر كسي در اين موضوع مطالعه كند مي  

تنها درصدد اگر كسي . سالة خود در دورة اسالم بيش از هرچيز ديگر در خدمت اسالم بوده است
و ) ص(آوري اشعار عالي فارسي دربارة توحيد، اسالم، توصيف قرآن، مدح رسول اكرم  جمع

برآيد، چند جلد كتاب خواهد شد تا چه رسد به اشعاري كه در لباس غزل يا ) ع(مدح اهل بيت 
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ي دري دشمني برخي عناصر با زبان فارس... قصه يا پند و اندرز، حقايق اسالمي را بيان كرده است 
شود همه براي  كه گاهي با پيشنهاد بيرون كردن لغات عربي و گاهي با پيشنهاد تغيير خط ابراز مي

اين است كه اين زبان بيش از هرچيز ديگر، يك زبان اسالمي است و نمايانگر فرهنگ اسالمي 
 بيگانه و يا خط  البته در لفافة مبارزه با لغات-مبارزه با اسالم بدون مبارزه با اين زبان. باشد مي

  ٣٥.» ميسر نيست-معمول امروز
شود  ها محسوب مي ها و گفتگوي تمدن عامل مهمي در ارتباط بين فرهنگ» زبان«هرچند   

ولي منحصر به گفتگوهاي رو در رو نبوده، بلكه محصوالت هر تمدني خود به خود زبان گوياي 
هاي مختلف لباس،  كند؛ مدل  مياي از فرهنگ خود را متجلي شود و پيشينه آن تمدن محسوب مي

هاي مختلف  هاي موجود در آن، شاخه ها و انديشه وسايل و ابزار صنعتي و تكنولوژي، كتاب
همه و همه به هنگام ورود در محيطي غير از محيط اصلي خود تغييراتي را در عين ... هنري و 

  .سخني به دنبال خواهند داشت سكوت و بي
   ايرانينوازي در فرهنگ  مهمان-2-2

ايرانيان طي هزاران سال گشت و گذار در كشورها و ميان اقوام گوناگون جهان و پذيرش 
هاي مختلف، به  ها از قوميت ها و برخورد مستقيم با حامالن اين فرهنگ ها و تمدن فرهنگ
اند و اين روحيه چنان در عمق فرهنگ ايران ريشه دوانده  دوستي خو گرفته نوازي و بيگانه مهمان

پذيرش مسافران و جهانگردان و . هاي فرهنگي تبديل شد ترين ارزش ترين و مقدس ه به مهمك
تأمين وسايل معاش و رفع مشكالت آنها و حرمت گذاشتن به مسافران در دل و جان اقوام ايراني 
جايگزين شد و در بيشتر دوران اسالمي وظيفة تيمارداري و دستگيري مهمانان و مسافران تنها 

ة دوستي نبود، بلكه قشرهاي گوناگون اجتماع فرهنگي ايران در اين كار نيكوكارانه يك وظيف
هاي گوناگون كه طبق آن درآمد يك يا چند آبادي براي  نامه وجود وقف. مشاركت فعال داشتند

شد، گواهي بر اين واقعيت است، حتي براي درمان مسافران  ها اختصاص داده مي آيندگان و غريبه
ان آنان تا بهبود كامل موقوفاتي برقرار شده است و هزينة سفر درماندگان نيز تا بيمار و گذر

  ٣٦.رسيدن به شهر و ديارشان تأمين بود
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اي  بطوطه كه در سدة هشتم هجري تقريباً سراسر جهان زير پا گذاشته بود در هر گوشه ابن  
ه بود و خود نيز از خدمات آنها رو شد هاي رايگان روبه خانه ها و مهمان از جهان مسلمان، با خانقاه

هاي پذيرايي از ميهمانان مسافر، دارالغربا، ساباط يا دارالضيافه  به اين جايگاه. كرد استفاده مي
  .گفتند مي

مناطق و شهرهايي كه سر راه مسيرهاي اصلي و اساسي جادة ابريشم قرار داشتند مانند مردم   
نوازي و عالقه به  و داد و ستد خبره بودند، در مهمانشهرهاي ماوراءالنهر، ضمن آنكه در بازرگاني 

  .پذيرايي از مهمانان و مسافران نيز بلندآوازه بودند
دستي و نان پارة  و اما فراخ«: نويسد باره مي  در اينممالك والممالكاصطخري در كتاب   

د كه همة كس را از مهمان كراهيت نايد و اگر كسي تأمل كند، پندار ايشان چنان باشد كه هيچ
جاي  ماوراءالنهر يك خانه است و چون غريبي آنجا رسد، همه كس جهد خويش در خدمت او به

دليل مروت ايشان آن بس كه هر دهقاني كه او را كفافي بود البد كوشك و مهمانخانه  و به. آرد
يگر و چون غريبي آنجا رسد، با يكد. دارد و همه ساله كار او آن بود كي برگ مهمانخانه سازد

هاي ايشان بر مهمانداري هزينه  دستي نمايند و همة نعمت مناقشه كنند تا او را به خانه برند و پيش
  ٣٧.»شود

شود كه تمدن ايراني در عمل و كردار خويش مروج  خوبي روشن مي از آنچه گذشت به  
تاجران و چه اينكه مسافران، جهانگردان، . ها بوده است ها و تبادل فرهنگي فرهنگ گفتگوي تمدن

هاي مادي و معنوي خويش را در اختيار  آمدند و توشه از ساير نقاط جهان به اين سرزمين مي... 
نوازي  مهمان. بردند ها مي دادند و در مقابل، از تمدن ايراني بهره اين تمدن و ساكنان ايران قرار مي

  .ساكنان ايران، نقش مهمي در گسترش تبادالت فرهنگي داشته است
  ران كانون اشاعة عناصر فرهنگ جهاني اي-2-3

ايران طي هزاران . پذير جهان بوده است ساز و فرهنگ فالت ايران از ديرباز يكي از مناطق فرهنگ
سال، هم در آفرينش اصيل عناصر گوناگون فرهنگي، و هم در پذيرش عناصر كارآمد فرهنگي 

توليد و . كننده داشت ي و تعيينديگر و اشاعة هر دوي آنها در سراسر جهان، هميشه نقشي حيات
اقتباس خالقانة عناصر فرهنگي و مادي و معنوي و اشاعة آنها در سراسر جهان يكي از 
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آمد، در كانون  شمار مي فالت ايران كه چهارراه جهان به. هاي برجستة اقوام ايراني بود ويژگي
نون سياسي كه چندين هزار سال كا جريان اشاعة فرهنگ جهاني قرار داشت، همچنان

اقوام ايراني هميشه اين آمادگي و اشتياق را . هاي جهاني بومي و غير بومي نيز بود امپراتوري
درهاي خانة فرهنگي ايران هميشه به . شان را با اقوام ديگر مبادله كنند داشتند كه توليد فرهنگي

 به درون اين خانه توانست به سادگي و آساني روي جهانيان باز بود و هر قومي با هر فرهنگي مي
  .وارد شود و ضمن تأثير گذاشتن بر صاحبان خانه، از آنها نيز تأثير پذيرد

اقوام ايراني كه در كانون تحوالت سياسي، نظامي و فرهنگي جهان جاي داشتند،   
توانستند مانند مردم چين و ژاپن در داخل فالت ايران به دور خود ديوار  خواستند يا نمي نمي

هاي غربي به  پيش از آنكه ملت. هاي بيگانه و حامالن آنها جلوگيري كنند نفوذ فرهنگِكشند و از 
ضرب تكنولوژي و ضرورت اقتصاد جهاني، و نه براساس اراده و خواست قومي و ملي، انديشة 
فرهنگ جهاني و دهكدة واحد جهاني را مطرح كنند، اقوام ايراني هزاران سال زندگي و فعاليت 

آهنگ و خوشايند فرهنگي از هر  به همين سان بود كه هر آواي خوش. اشتندفرهنگي جهاني د
يافت و سپس با كمي تغيير  اي از جهان، چين، هند، يونان و روم در فالت ايران بازتاب مي گوشه
. شد وسيلة ايرانيان در ديگر نقاط جهان منعكس مي پذيرتر به تر و جهان اي موزون گونه و به

رفت و دستاوردهاي   اقوام ايراني تا دورترين نقاط جهان، حتي تا سيبري ميهاي فرهنگي فراورده
  .شد مادي و معنوي دورترين اقوام جهان نيز در گوشه و كنار فالت ايران ديده مي

براي مثال، پس از اسالم اعراب مسلمان كه طي هزار سال تحت تأثير مستقيم و غير مستقيم   
اي اولية فتح ايران، هند و آداب و رسوم فرهنگي ايران را ادامه ه فرهنگ ايراني بودند، پس از سال

اعراب حجاز در دورة ساساني بيشتر تحت . دادند و از تطور و تحول ببشتر آن جلوگيري نكردند
  ٣٨. رمي بيزانس-تأثير فرهنگ ايراني ساساني بودند تا فرهنگ يوناني

  هاي جهاني  ايران بستر پرورش دين-2-4

هاي ديگر با تمدن ايراني به داد و ستد  نه تنها تمدن.  فرهنگ مدارا بوده استفرهنگ ايراني،
فرهنگي مشغول بودند، بلكه اديان بزرگ جهان به سادگي و سهولت توانستند در ايران نفوذ نمايند 

معروف است كه پيدايش دين زرتشت در سرزمين ايران بود و در . و براي خود جاي پايي بيابند
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هايي  گيري هايي از تاريخ اين دين، سخت اگرچه از دوره. رشد و گسترش يافتهمين سرزمين 
روي  نسبت به پيروان اديان ديگر صورت گرفته است ولي نبايد در اين مورد دچار غلو و زياده

توان در  باره وجود دارد كه نمي هاي مربوط به تاريخ اديان، مطالب مفصلي در اين در كتاب. شد
صورت گذرا به گسترش اديان  به تفصيل دربارة آنها سخن گفت بلكه فقط بهاين پژوهش مختصر 

  :شود مهم جهان در ايران اشاره مي
ويژه در شمال شرقي ايران و شهرهاي آسياي ميانه و  بهگري در دورة ساساني  بودايي : بودايي-

 طريق همين گري به خاك چين از هاي نفوذ بودايي يكي از راه. ماوراءالنهر گسترش پيدا كرد
ها، اعراب،  ها برخالف يوناني در اين دوره، ايراني. شهرها و توسط راهبان بودايي ايراني بود

دانستند، بلكه اقوام  ها، اقوام غيرخودي را بربر، وحشي و يا عجم و گنگ نمي ها و مصري چيني
  .اروايي بر آنها زنندآنكه برچسب ن ناميدند، بي يا غير ايراني مي» انيران«خارج از ايران را تنها 

مبلغان بزرگ بودايي هند كه سرزمين و زادگاه بودا است، نخست از ماوراءالنهر ايران   
دين بودا در شرق ايران از . گذشتند و سپس از راه تركستان شرقي وارد خاك اصلي چين شدند

از . د كردهاي ميترايي را جذب آيين خو فرهنگ ايراني اين منطقه تأثير گرفت و برخي انديشه
همان آغاز پيدايش دين بودايي در اين منطقه، بسياري از ايرانيان، از جمله شاهزادگان اشكاني به 

  ٣٩.اين دين گرويدند
 مدارا نسبت به كليميان اعمال   در زمان هرمزد چهارم، جانشين انوشيروان، سياست: دين يهودي-

ويژه در تيسفون، پايتخت  هاي كليمي به شد و كليميان از آزادي مذهبي برخوردار شدند و جماعت
و ) آكسيالرخ(كليميان ايران، رئيس بزرگ . اي برخوردار بودند ساساني از خودمختاري ويژه

شان چندان بلند بود كه يزدگرد پادشاه ساساني دختر  مستقلي براي خود داشتند و پايگاه اجتماعي
  ٤٠.آورده بودرا به عقد خود در) تيسفون(يكي از همين يهوديان بابل 

 هرمزد چهارم، سياست مدارا در برابر اديان قلمرو ساساني را ادامه داد و در اين راه : دين مسيحي-
ها و ناخرسندي روحانيان زرتشتي در  او در پاسخ به گاليه. حتي تندتر از پدرش گام برداشت

اند فقط بر دو پاية پيشين تو كه تخت ما نمي همچنان«: اش، به آنها چنين گفت برابر رفتار بردبارانه
نياز باشد، دولت ما نيز با رنجش و انزجار عيسويان و ساير ملل  بايستد و از دو پاية پسين بي
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پس بايد از آزار عيسويان دست برداريد و در كارهاي نيكو كوشا . متنوعه كشور برپاي نتواند ماند
  ٤١.»باشيد
اني در سدة پنجم ميالدي به آسياي مسيحيت نسطوري به پشتوانة اين آزادي مذهبي ساس  

از اين . پذيرفته شد» اويغور«هاي  ميانه و از آنجا به تركستان چين گسترش يافت و در ميان ترك
اش شاهزاده انوشه زاد پسر  زادگان ايراني، مسيحي شدند كه نمونه دوره به بعد، بسياري از بزرگ

 خسروپرويز با ماريا دختر امپراتوري مسيحيت چندان استحكام يافته بود كه. انوشيروان است
  ٤٢.را نيز به عقد خود درآورده بود» شيرين«نام  بيزانس ازدواج كرد و زن مسيحي ديگري به

ايران .  دين اسالم نيز همانند ساير اديان مورد پذيرش و استقبال ايرانيان واقع شد: دين اسالم-
 درصد مسلمان، بيشترين درصد ٩٨ دومين كشور بعد از عربستان سعودي است كه با بيش از

  .مسلمان نسبت به كل جمعيت ايران را داراست
بيايد، ما بوديم ) ايرانيان(پيش از آنكه اسالم به مقابله با ما «: گويد مرحوم جالل آل احمد مي  

بود كه از رژيم ساساني و سنت » زادي رستم فرخ«كه او را به ايران دعوت كرديم، بگذريم كه 
ها  تي، دفاعي مذبوح كرد، اما اهل مدائن و تيسفون، نان و خرما به دست، در كوچهمتحجر زردش

٤٣.»...به پيشواز اعراب ايستاده بودند 
 

  

  ها نوشت پي
نامة كارشناسي ارشد، رشتة الهيات و  ، پايانها و خاستگاه اساسي فرهنگ اسالمي ويژگيباالدستيان، محمد امين، . ۱

  .۱۴، ص ۱۳۸۰، )ره( پژوهشي امام خميني -معارف اسالمي، مؤسسة آموزشي
نامة كارشناسي ارشد رشتة الهيات و معارف اسالمي،  ، پايانها در قرآن گفتگوي تمدنمحمدرضا،  الجوردي،.: ك.ر. ۲

  .۱۵۱ -۱۵۲، ص ۱۳۷۹، )ره( پژوهشي امام خميني -مؤسسة آموزشي
: با ملل مسلمان؛ به نقل از» جامعة ملل« همكاري قاضي و حقوقدان اروپايي قرن نوزدهم، دربارة» لوريمر«گفتة . ۳

  .۱۳، ص ۱۳۴۴، مية، تهران، دارالكتب االسالآميز زيستي مسالمتاسالم و همعباس علي عميد زنجاني، 
  .۶۷۱اكبر مهتدي، ص  ، ترجمة عليالقوانين روحمنتسكيو، . ۴
  .۱۴۸، ص ۴، ج تمدن اسالم و عربلوبون، گوستاو، . ۵
  .۵۰، ص ۱۹۷۲، بيروت، دارالعلم للهاليين،  في االسالمليةالقانون العاقالت الدوصاني، صبحي محم.: ك.ر. ۶
  .۱۱۳قرآن كريم، سورة بقره، آية . ۷
  .۹ -۳۳، ص ۱، ج ۱۳۷۰، قم، توحيد، منشور جاويدسبحاني، جعفر، .: ك.ر. ۸
  .إقرأ باسم ربك الّذي خلق: ۱، آية )۹۶(قرآن كريم، سورة علق . ۹



 

  

205   ها در فرهنگ اسالم و ايران گفتگوي تمدن

  

  .۱۳۲ -۳، ص ۱۳۷۱، )ع(بيت  ، قم، اهلهاي قرآن قصهد محمد، صحفي، سي. ۱۰
  . ۷۳صحفي، سيد محمد، همان، ص . ۱۱
  .۴۸، آية )۵(سورة مائده . ۱۲
  .۴۶، آيه )۵(سورة مائده . ۱۳
  .۱۳، آية )۴۹(سورة حجرات . ۱۴
چيستي گفتگوي  از كتاب ،»ها از ديدگاه اسالم و قرآن مباني نظري گفتگوي تمدن«فدايي عراقي، غالمرضا، .: ك.ر. ۱۵

  .۵۱۱، ص ۱۳۷۷، تهران، سارمان مدراك انقالب اسالمي، )مجموعه مقاالت (ها تمدن
  .۴۶، آية )۲۹(سورة عنكبوت . ۱۶
  .۶۴، آية )۳(سورة آل عمران . ۱۷
  .۴۵۰، ص ۱۳۶۲، مية، تهران، دارالكتب االسال۲، ج تفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر و ديگران، .: ك.ر. ۱۸
، ترجمة محمدعلي سلطاني، قم، مؤسسة ها در قرآن و حديث گفتگوي تمدنمحمد محمدي،  شهري، ري.: ك. ر.۱۹

  .۱۳۷۹دارالحديث، 
  .۱۰۷، آية )۲۱( و سورة انبياء ۱۵۹، آية )۳(، سورة آل عمران ۲۱، آية )۳۳(سورة احزاب . ۲۰
  .۳، آية )۲۶(سورة شعرا . ۲۱
، ترجمة محمدحسن مهدوي اردبيلي و غالمحسين يوسفي، تهران،  در اسالمانسان دوستيمارسل،  بوازار،.: ك.ر. ۲۲

  .۱۷۹، ص ۱۳۶۲طوس، 
، ۳، ترجمة حسين صابري، ج خاتم پيامبرانمحمد الوزهره، .: ك.ها ر براي مطالعة اسامي و شرح حال اين هيئت. ۲۳

  .۴۵۳ -۵۴۲، ص ۱۳۷۵چاپ دوم، مشهد، آستان قدس رضوي، 
نامة كارشناسي ارشد رشتة  ، پايانالملل و حقوق بينآميز در اسالم  همزيستي مسالمت، نيا، محمدمهدي كريمي. ۲۴

  .۲۷۳، ص ۱۳۷۹ پژوهشي امام خميني، سال -الملل، مؤسسة آموزشي حقوق بين
حيدرآبادي، : ، و نيز)ص( الرسول مكاتيباالحمدي الميانجي، علي، : نك) ص(هاي پيامبر  براي مالحظة نامه. ۲۵

  .الوثائق السياسيه، محمد حميداهللا
؛ و نيز روايات ديگر در پرهيز از ۲۷۴تا، ص  ، لبنان، دارالكتب، بيالدين االسالمي روحطباره، عفيف عبدالفالح، . ۲۶

  .۳۹۷، ص اسالم و حقوق بشر و ۵۷، ص  اسالمدرعدالت و قضا آزار اهل كتاب، 
  .۲۴۰، ص ۲تا، ج  ، قم، هجرت، بياآلمال منتهيقمي، عباس، . ۲۷
  . مراجعه نماييداالحتجاجبراي مثال به كتاب . ۲۸
نامة كارشناسي ارشد  ، پايانو اصحاب در برخورد با مخالفين) ع( معصومين ةسيرة عملي ائمواعظي، محمدجواد، . ۲۹

 -۲۲۶، ص االحتجاج، از ۱۵۹، ص ۱۳۸۰ پژوهشي امام خميني، -رشتة الهيات و معارف اسالمي، مؤسسة آموزشي
۲۱۰.  
  .۳۳۵، ص االحتجاج؛ ۱۶۳ان، ص هم. ۳۰
 ها چيستي گفتگوي تمدن، از كتاب »ها و موانع موانع، محدوديت: ها گفتگوي تمدن«مرامي جديدي، بهروز، .: ك.ر. ۳۱

  .۴۶۶، ص ۱۳۷۷، تهران، سازمان مدارك انقالب اسالمي، )مجموعه مقاالت(
چيستي گفتگوي ، از كتاب »گاه اسالم و قرآنها از ديد مباني نظري گفتگوي تمدن«فدايي عراقي، غالمرضا، . ۳۲

  .۵۰۵، ص )مجموعه مقاالت (ها تمدن
  .۲ها، ص  چيستي گفتگوي تمدن. ۳۳



 

  

 فلسفه، كالم و معارف اسالمي206

  .۲۳۵، ص ۱۳۷۹، تهران، مركز، جهان ايراني و ايران جهانيثالثي، محسن، .: ك.ر. ۳۴
  .۵۹۸، ص تا ، قم، دفتر انتشارات اسالمي، بيخدمات متقابل اسالم و ايرانمطهري، مرتضي، . ۳۵
  .۱ -۱۳۰، به نقل از جهان ايراني و ايران جهاني، ص ۴۴، ص مسافران تاريخنوربخش، مسعود، .: ك.ر. ۳۶
  .۱۳۲، به نقل از جهان ايراني و ايران جهاني، ص ۶۸، ايرج افشار، ص المسالك والممالكاصطخري، . ۳۷
  .۱۵۱، ص جهان ايراني و ايران جهاني. ۳۸
  .۳۳۷ و ۲۲۷، ص هان ايراني و ايران جهانيجثالثي، محسن، .: ك.ر. ۳۹
  .۲۲۷همان، ص . ۴۰
  .۲۲۶همان، ص . ۴۱
  .۲۲۷همان، ص . ۴۲
؛ از ۱۱۰، ص ۱۳۷۱، تهران، سازمان تبليغات اسالمي، ايرانيان مسلمان در صدر اسالماشتهاردي، محمد محمدي، . ۴۳

  .۱۸۶اسالم و ايران، ص 
  


